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Informação nº 1: Programa Mais Alfabetização: Pagamento 
da segunda parcela 

 

Informamos que, no dia 28/08, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE efetuou o pagamento da segunda parcela do Programa Mais Alfabetização para 738 

escolas, referente aos 40% restantes do valor total, para a continuidade das atividades 

cadastradas no sistema. 

Também foi efetuado o pagamento de mais 19 escolas, as quais receberam a primeira 

parcela em 29/08. 

As escolas não contempladas com os recursos da segunda parcela deverão encerrar as 

atividades ao finalizar o recurso. As escolas que ainda não receberam devem aguardar sem 

iniciar as atividades com professor assistente, pois não há possibilidade de efetuar pagamentos 

retroativos. 

Para consultar se a escola foi ou não beneficiada, clique aqui. 

Informamos também que o prazo para lançamento dos resultados das Avaliações de 

Percurso na plataforma CAED DIGITAL foi prorrogado para 14/09. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Luciana ou Maria Inês: 

Luciana.souza@educacao.sp.gov.br;   maria.fatima@educacao.sp.gov.br 

 

              
Informação nº 2: Baixa de Cadernos do Aluno na SED – prazo 
prorrogado até 14/09 

Informamos que foi prorrogado, até 14/09, na Secretaria Escolar Digital - SED, o prazo 

para o registro dos quantitativos de recebimento de Cadernos do Aluno do Programa São 

Paulo Faz Escola - Volume 2. Para facilitar a navegação orientamos a utilização do Google 

Chrome.  

Para suporte, o usuário deverá acessar o portal de 

atendimento (https://atendimento.educacao.sp.gov.br/)  e abrir uma ocorrência. Em caso de 

https://drive.google.com/open?id=1hiFc0XE8pcZpuO6TreQ5spr4MgvHBYKC
mailto:Luciana.souza@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.fatima@educacao.sp.gov.br
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
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dúvida sobre a navegação no sistema, consultar o Tutorial e o FAQ neste link.: 

https://tinyurl.com/y7vzxgel.  

Favor divulgar entre as escolas sob sua jurisdição. Em caso de dúvidas, entrar em contato 

com:  Ítalo de Aquino italo.aquino@educacao.sp.gov.br 

  

 

            

Informação nº 3: PNLD: Distribuição de livros para o EF e EM 

 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE iniciou a distribuição para a 

reposição dos livros didáticos do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. O material 

está sendo entregue para utilização em 2019. Os livros devem ficar armazenados em local 

apropriado até que sejam destinados aos alunos e professores.  

Favor divulgar entre as escolas sob sua jurisdição. 

Ítalo de Aquino - italo.aquino@educacao.sp.gov.br 

 

 

            

Informação nº 4: Instituto PROA - Programa Pró-Profissão 

Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino: Centro, Centro Oeste, Centro-Sul, Leste 1, 
Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5, Norte 1, Norte 2, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Caieiras, Carapicuíba, 
Diadema, Itapevi, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Osasco e Santo André. 

 

Anualmente, o Instituto PROA, parceiro da Secretaria Estadual da Educação – SEE, oferece 

um curso, gratuito, de qualificação em Administração - Programa Pró-Profissão. Com duração 

de 6 meses, as aulas são voltadas para alunos com idade entre 16 a 20 anos que estejam 

cursando ou tenham concluído a 3ª série do Ensino Médio em escola pública e que pertençam a 

família de condição socioeconômica menos favorecida. O objetivo é preparar esses jovens para o 

https://tinyurl.com/y7vzxgel
mailto:Italo.aquino@educacao.sp.gov.br
mailto:Italo.aquino@educacao.sp.gov.br
https://www.proa.org.br/
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mundo do trabalho, por meio do acesso à educação profissionalizante, com orientação ao início 

de carreira até a conquista do primeiro emprego.  

O Instituto oferece gratuitamente aos alunos: 

• Bolsa de Estudos em curso profissionalizante de administração (certificado do SENAC), com 

seis meses de duração, nos períodos da manhã ou tarde; 

• Consultoria de RH para desenvolvimento comportamental dos alunos, ensinando a ter uma 

postura mais autônoma e a responsabilidade que o mercado de trabalho requer;  

• Vale Transporte;  

• Uniforme e material didático.  

O processo seletivo é gratuito e envolve as seguintes etapas: prova online; dinâmica de 

grupo, entrevista individual, banca avaliadora e reunião de pais. As inscrições vão até 31/10, 

podendo ser feitas somente pela internet, no site www.proa.org.br. As aulas acontecerão no 

Senac Francisco Matarazzo (Av. Francisco Matarazzo, 249, Água Branca, São Paulo-SP). 

Solicitamos a divulgação do projeto junto às escolas vinculadas às suas respectivas Diretorias 

de Ensino.  

Luciene Santana – Luciene.santana@educacao.sp.gov.br 

 

 

            

Informação nº 5: Projeto Hortas Escolares: Permacultura e 
PANC (Plantas Alimentícias Não-Convencionais) 

 

Em continuidade às ações relacionadas ao projeto Hortas Escolares: Permacultura e 

PANC (Plantas Alimentícias Não-Convencionais), a Secretaria de Estado da Educação - SEE, por 

meio das Coordenadorias de Gestão da Educação Básica (CGEB)  - por seu Centro de Ensino 

Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional (CEFAF), Equipe Curricular de 

Geografia -  e de Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE) - pela Equipe de Projetos Especiais e 

do Programa Escola da Família -, encaminha um conjunto de materiais de apoio que visa 

contribuir com a ampliação do repertório teórico-metodológico dos gestores, professores, 

estudantes e comunidade escolar.  

http://www.proa.org.br/
mailto:Luciene.santana@educacao.sp.gov.br
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No dia 22 de maio, a Equipe Gestora do projeto realizou uma videoconferência, em 

parceria com especialistas do Instituto Kairós, com intuito de apresentar o potencial das PANC no 

fortalecimento das hortas nas escolas da rede estadual de ensino. Em anexo, disponibilizamos o 

material exibido pelos palestrantes.  

Para ampliar os estudos sobre o tema, também compartilhamos o Guia Prático de 

Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) para Escolas e o Cartaz “20 PANC Mais 

Recomendadas para Horta Escolar”, elaborado pelo Instituto Kairós, no contexto do Projeto Viva 

Agroecologia (http://vivaagroecologia.blogspot.com/).  

Contamos com a habitual colaboração dos Núcleos Pedagógicos das 91 Diretorias 

Regionais de Ensino na divulgação dos materiais de apoio e acompanhamento das iniciativas 

relacionadas ao tema nas escolas da sua região. 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a equipe gestora: 

Andréia C. B. Cardoso (CGEB/CEFAF) – andreia.cristina@educacao.sp.gov.br 

Giorgia Castilho Russo Tavares (CISE/Projetos Especiais) - 

giorgia.tavares@educacao.sp.gov.br  

Sergio L. Damiati (CGEB/CEFAF) – sergio.damiati@educacao.sp.gov.br 

 

 

            

Informação nº 6: 2ª Edição da Olimpíada Nacional de 
Aplicativos para o Desenvolvimento Sustentável (ONDA) 

 

Informamos que, até 05/10, estão abertas as inscrições para a 2ª Edição da Olimpíada 

Nacional de Aplicativos para o Desenvolvimento Sustentável (ONDA), organizada pela 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS).  

A ONDA surgiu para incentivar estudantes do Ensino Médio a criarem soluções 

interdisciplinares que mitiguem os impactos ambientais. Nesta edição, o tema escolhido é o 

“Desenvolvimento Sustentável (DS)”. Professores e estudantes das escolas estaduais do Estado 

de São Paulo estão convidados a construírem projetos de aplicativos de celulares (Apps), cada 

https://drive.google.com/open?id=1zgYS76xrju6JYEQKttdAJ0bab2g1ctgq
https://drive.google.com/open?id=1nGbrcLW87XSQQZfbWN9WVJv5cjaQMtw9
https://drive.google.com/open?id=1nGbrcLW87XSQQZfbWN9WVJv5cjaQMtw9
https://drive.google.com/open?id=1Wnjk1jPsOSiVy_PT0xw3wUEp4yNc6xAK
https://drive.google.com/open?id=1Wnjk1jPsOSiVy_PT0xw3wUEp4yNc6xAK
http://vivaagroecologia.blogspot.com/
mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
mailto:giorgia.tavares@educacao.sp.gov.br
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vez mais presentes no cotidiano, que possam contribuir com a transformação do mundo por 

meio de novas tecnologias.  

A 2ª ONDA pretende possibilitar às equipes participantes novas dinâmicas educativas, 

baseada na aprendizagem colaborativa. Dentre os objetivos, destacam-se: desenvolver ações 

que envolvam a tecnologia dos Apps e smartphones para influenciar e disseminar ações sobre 

DS; popularizar a ciência e a tecnologia na sociedade brasileira e despertar o interesse por 

estudos de novas tecnologias; estimular o desenvolvimento de tecnologias, ideias e soluções 

com potencial de transformação social e ambiental; estimular o envolvimento das equipes com 

fundamento de lógica e algoritmos de programação; incentivar a cultura investigativa, de 

inovação e empreendedorismo entre outros.  

Para mais informações, acesse os links disponibilizados pela Comissão Organizadora da 

UERGS:  

1. Edital  

2. Acesso para inscrição da Equipe   

3. FaceBook: www.facebook.com/2aonda 

Observação: A Secretaria de Estado da Educação - SEE não se responsabiliza pelo 

processo de inscrição, custos de transporte, alimentação e hospedagem dos participantes e pela 

premiação oferecida pelos organizadores da 2ª ONDA.  

Contamos com a habitual colaboração dos Núcleos Pedagógicos das 91 Diretorias 

Regionais de Ensino na divulgação desta iniciativa para as escolas de Ensino Médio. 

 

Equipe Curricular de Geografia/Educação Ambiental: 

Andréia C. B. Cardoso (SEE/CGEB/CEFAF) – andreia.cristina@educacao.sp.gov.br 

Sergio L. Damiati (SEE/CGEB/CEFAF) – sergio.damiati@educacao.sp.gov.br 

 

 

            
Informação nº 7: II Jornada Pierre Bourdieu e o Ensino de 
Ciências – 14/11 

http://www.uergs.edu.br/upload/arquivos/201806/21134820-edital-001-2a-onda-2018.pdf
https://goo.gl/forms/FnUTTbgjx81amhh42
https://www.facebook.com/2aonda
mailto:andreia.cristina@educacao.sp.gov.br
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O grupo Desigualdades Educacionais, Ciência e Democracia (DECiDe), da Universidade 

Federal do ABC (UFABC), está organizando a II Jornada Pierre Bourdieu e o Ensino de Ciências. O 

objetivo é discutir a obra deste sociólogo e suas contribuições à compreensão das Ciências e da 

Educação, reunindo pesquisadores de diferentes áreas. 

O evento acontecerá no Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC, em Santo André-

SP, no dia 14/11, das 8h às 17h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia do 

evento. Para a submissão de resumos para participação nas Comunicações Orais o prazo é 14/09. 

Para realizar a inscrição, submeter trabalhos, conhecer a programação e obter outras 

informações acesse o site: http://fep.if.usp.br/~profis/Jornadas/index.html.  

Solicitamos a ampla divulgação entre as escolas sob sua jurisdição. 

Equipes Curriculares de Ciências da Natureza e Ciências Humanas: 

Gisele Nanini Mathias - gisele.mathias@educacao.sp.gov.br 

Emerson Costa - emerson.costa@educacao.sp.gov.br 

 

 

            

Informação nº 8: 2ª Edição SP do “Meninas com Ciência” – de 
27/10 a 1º/12 

 
Estão abertas as inscrições para a 2ª Edição SP do “Meninas com Ciência”, evento gratuito, 

composto de palestras e/ou aulas práticas com a presença de professoras e pesquisadoras de 

diferentes áreas. Podem participar meninas do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 

independentemente da idade, que estejam matriculadas em escolas da rede pública ou 

particular e que tenham disponibilidade para participar de todos os encontros. 

Os encontros ocorrerão em cinco sábados (27/10, 10/11, 17/11, 24/11 e 1º/12), das 9h às 

17h, no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo – IO/USP (Praça do Oceanográfico, 

181, Cidade Universitária, São Paulo-SP). 

Todas as informações sobre o evento, bem como a página destinada à realização das 

inscrições estão disponíveis no site https://www.meninascomcienciausp.com.br/ 

Solicitamos ampla divulgação entre as escolas sob sua jurisdição. 

http://fep.if.usp.br/~profis/Jornadas/index.html
mailto:gisele.mathias@educacao.sp.gov.br
mailto:emerson.costa@educacao.sp.gov.br
https://www.meninascomcienciausp.com.br/
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Equipe Curricular de Ciências: 

Gisele Nanini Mathias - gisele.mathias@educacao.sp.gov.br 

 

  

mailto:gisele.mathias@educacao.sp.gov.br

